
 
 
 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie 

Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Tel (089) 645-54-27 Fax (089) 645-54-27 
 

Eliminacje Gminne 

Mistrzostwa Województwa WMZ LZS  

Szkół Gminnych w halowej piłce nożnej 2018 

REGULAMIN 
 

1. CEL IMPREZY: 
 Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkół wiejskich i małomiasteczkowych, 

 Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionej sportowo młodzieży do uprawiania piłki nożnej, 

 Umożliwienie wiejskiej młodzieży szkolnej spędzenie wolnego czasu od nauki w atrakcyjny 
sposób, 

 Wyłonienie najlepszej drużyny z Gminy Lubawa do rozgrywek wojewódzkich. 

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
A) termin imprezy: 

 eliminacje gminne przeprowadzone zostaną 21 lutego 2018 r. (środa) start godzina 

10:00, 
B) miejsce imprezy: 

 hala sportowa w Rożentalu, 

3. ORGANIZATOR: 
 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, 

4. UCZESTNICY: 
 Turniej zostanie rozegrany dla chłopców w rocznikach 2005 i młodsi, 
 w turnieju mogą uczestniczyć uczniowie z ważną legitymacją szkolną, którzy nie posiadają 

przeciwwskazań do udziału w lekcjach wychowania fizycznego.  
 Drużyna liczyć może 10-ciu zawodników (podczas meczu 4 zawodników pola + bramkarz) 

5. ZGŁOSZENIA: 
 Zgłoszenie drużyny do zawodów przyjmowane będzie do dnia 16 lutego 2018 r. 

(włącznie) w biurze Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie (Fijewo 73, budynek D, tel. 
89 645 54 27), mailowo lzs@gminalubawa.pl 

6. NAGRODY: 
 Zawodnicy z drużyn miejsc I – III otrzymają pamiątkowe medale, 

 Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, 

 Zwycięzca eliminacji gminnych reprezentować będzie Gminę Lubawa w dalszej fazie 
turnieju. 

7. TRANSPORT: 
 Organizator zapewnia transport na zawody. Szczegółowy harmonogram (godziny wyjazdu  

i miejsce zbiórek) podane zostaną zainteresowanym drużynom po upływie terminu 
zgłoszeń. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Gminnemu Zrzeszeniu LZS  

w Lubawie jako organizatorowi, 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NNW na czas 
turnieju. 

 
 
 

Impreza zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji  zadania publicznego pod 
tytułem: ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU MIESZKAŃCOM GMINY 
LUBAWA POPRZEZ POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH.  

 

mailto:lzs@gminalubawa.pl

